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Gebruikershandleiding

SPD-SL pedalen
Montage-instructies in overige talen zijn beschikbaar op :
http://si.shimano.com

BELANGRIJKE MEDEDELING
• Neem voor meer informatie over montage en afstelling contact op
met de plaats van aankoop of een fietsendealer in uw woonplaats. Er
is ook een dealershandleiding beschikbaar op onze website (http://
si.shimano.com).
• Dit product niet demonteren of aanpassen.

Lees voor de veiligheid voor gebruik deze
gebruikershandleiding zorgvuldig en volg deze voor
correct gebruik op.

Belangrijke veiligheidsinformatie
Neem voor de richtlijnen betreffende vervanging contact op met uw
leverancier of een fietshandel.

WAARSCHUWING
• SPD-SL-pedalen zijn ontworpen zodat ze enkel loslaten wanneer dat
uw bedoeling is. Ze zijn niet ontworpen om automatisch los te laten
in bepaalde situaties zoals wanneer u van uw fiets valt.

• Denk eraan de schoenplaten af en toe na te kijken op slijtage. De
schoenplaten vervangen wanneer ze versleten zijn. Altijd de
veerspanning nakijken nadat u de schoenplaten hebt vervangen en
voor het rijden.
BOVENSTAANDE WAARSCHUWINGEN NAUWKEURIG LEZEN EN
OPVOLGEN.
Als de waarschuwingen niet worden opgevolgd, zult u uw schoenen
niet uit de pedalen kunnen losmaken op het moment dat u ze wilt
losmaken of zullen deze onverwachts of per ongeluk worden
losgemaakt, hetgeen ernstig letsel kan veroorzaken.

De schoenplaten gebruiken

Opmerking:

 De schoenplaten vastmaken in de pedalen
Druk de schoenplaten naar voren en
naar beneden in de pedalen.

De schoenplaat vervangen

• Breng reflectoren aan op de fiets als u op de openbare weg rijdt.
• Stop met fietsen als de reflectoren vuil of beschadigd zijn. Anderen
kunnen u in dat geval minder goed zien.
• Bewaar na het zorgvuldig lezen van de gebruikershandleiding deze
op een veilige plaats voor toekomstige naslag.

Opmerking

 De schoenplaten losmaken van de pedalen
Beweeg uw hiel naar buiten toe om
de schoenplaten van de pedalen los
te maken.

Als de gekleurde delen van de schoenplaten versleten raken, vervang
de schoenplaten dan door nieuwe.

• Als u moeilijkheden ondervindt met de draaiende gedeelten van de
pedaal, is de pedaal mogelijk aan bijregelen toe. Neem contact op
met de plaats van aankoop of een fietsdealer.

Voor:

Vervang de schoenplaten wanneer de zwarte laag onder
de schoenplaten zichtbaar wordt.
Achter: Vervangen wanneer gedeelte A in de afbeelding versleten
raakt.

• Producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en
verslechtering als gevolg van normaal gebruik en veroudering.

Schoenplaat

Regelmatige inspecties alvorens met de fiets
te gaan rijden
Controleer alvorens met de fiets te gaan rijden de volgende punten. Als
er bij de volgende onderdelen problemen worden gevonden, contact
opnemen met de plaats van aankoop of een fietsdealer.
• Zitten de bevestiginsonderdelen goed vast?

Voor
Zet één voet op de grond en oefen enkele keren het op- en afstappen
met de schoenplaat van het pedaal en stel de veerspanning af op de
ideale spanning voor het losmaken van de schoenplaat.

Gedeelte A

De veerspanning van de pedalen aanpassen
• De veerspanning van de pedalen kan aangepast worden door aan de
afstelbout te draaien om de veerkracht van de binding aan te passen.

• Gebruik enkel Shimano-schoenplaten en zorg ervoor dat de
bevestigingsbouten stevig vastgemaakt zijn aan de schoenen.

• Zijn er afwijkingen bij het vast- en losmaken van de schoenplaten?
• Is er sprake van vreemde geluiden?

• Eén klik van de afstelbout verandert één stap. Er zijn vier klikken per
draai.
• De afstelbout bevindt zich aan de achterkant van elke binding.

Namen van de onderdelen

• Bij het rijden met lage snelheid of in het geval dat de kans bestaat dat
u moet afstappen (bijvoorbeeld, bij het rechtsomkeer maken, het
naderen van een kruising, het bergop rijden of het nemen van een
onoverzichtelijke bocht), van te voren al uw schoenen uit de pedalen
losmaken zodat u op elk moment snel uw voeten op de grond kunt
zetten.
• Gebruik bij het vastmaken van de schoenplaten een lichtere
veerspanning wanneer u bij slechte weersomstandigheden rijdt.
• Houd de schoenplaten en de bindstrippen schoon voor een goede
werking van het vast- en losmaakmechanisme.

• Pas de veerkracht aan tot de optimale schoenplaathoudkracht
wanneer u de schoenplaten van de bindingen losmaakt.

Montage van de reflectoren (optie)
Optionele reflectorsets zijn beschikbaar. Reflectorsets verschillen
naargelang het model van de pedalen. Consulteer een verdeler of een
agentschap.

• Maak de veerspanningen van beide pedalen gelijk door u te baseren
op de spanningsindicatoren en door het aantal draaien van de
afstelbout te tellen.

• Voordat u met deze pedalen en schoenen begint te rijden, remmen,
vervolgens één voet op de grond zetten en het vast- en losmaken van
de pedaal met elk van de schoenen oefenen tot u het gewoon bent
en het zonder moeite kunt.

• Stel voor het rijden de veerspanning van de pedalen naar wens af.
Als de veerspanning van de pedalen laag is, kunnen de schoenplaten
per ongeluk loslaten en kan u uw evenwicht verliezen en van de fiets
vallen. Als de veerspanning van de pedalen hoog is, kunnen de
schoenplaten niet makkelijk losgemaakt worden.

Achter

Opmerking:

• Is er een grote speling tussen de schoenplaten en de pedalen door
slijtage?

• Rijd eerst op effen terrein tot u het vast- en losmaken van de pedaal
gewoon bent.

Schoenplaten verslijten na verloop van tijd en moeten op gezette tijden
vervangen worden.
Schoenplaten moeten vervangen worden door een verdeler of een
agentschap wanneer het moeilijk wordt om los te maken of het met
veel meer gemak loslaat dan toen het nog nieuw was.

Opmerking:

• Verder, als de werking van de pedalen niet normaal aanvoelt, dit
nogmaals controleren.

• Gebruik alleen SPD-SL-schoenen met dit produkt. Andere soorten
schoenen komen misschien niet los van de pedalen of komen
onverwacht los.

• Zorg ervoor dat u het mechanisme voor het vast- en losmaken van de
pedalen en schoenplaten (schoenen) goed begrijpt voordat u met
deze pedalen en schoenen begint te rijden.

• Om accidenteel of onopzettelijk loslaten te voorkomen, zorg ervoor
dat alle veerspanningen behoorlijk zijn afgesteld en controleer de
veerspanningen.
• Als de veerspanningen niet gelijk afgesteld zijn, kan dat de fietser
moeilijkheid opleveren met het vast- en loslaten uit de pedalen. De
veerspanningen moeten gelijk afgesteld zijn voor zowel rechter- als
linkerpedaal.

• De afstelbout met de klok mee draaien verhoogt de veerspanning en
hem tegen de klok in draaien verlaagt de veerspanning.
Bevestigingsgedeelte

2,5 mm inbussleutel

Verlagen
Binding

Verhogen

Afstelbout
Indicator

Verlagen
Verhogen

Draai de bout niet verder dan tot op het punt waar de indicator de
maximale of minimale spanning toont.

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)

